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REGULAMIN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 

 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
z dnia 30 września 2020 roku. Zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2020/2021 są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
w tym infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiającego synchroniczną i 
asynchroniczną interakcję między uczestnikami zajęć a nauczycielami akademickimi i innymi osobami 
prowadzącymi zajęcia (kształcenie na odległość).  
Zajęcie z wychowania fizycznego prowadzone będą za pośrednictwem platformy MS Teams. 
 
 
I. Zasady rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS:  
1. Obowiązuje rejestracja semestralna. Obowiązuje 15 zajęć w semestrze.  
2. Student na zajęcia z wychowania fizycznego może zapisać się w pierwszym terminie tylko na 
dyscypliny dostępne w bloku w-f dla swojego wydziału. Przy drugim terminie rejestracji w USOSie 
zapis jest otwarty.  
3. W szczególnych przypadkach do dnia 31 października zmiana grupy jest możliwa wyłącznie poprzez 
sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM (kontakt wyłącznie poprzez telefon 
61 829 64 01, 61 829 64 02 lub e-mail: swfis@amu.edu.pl).  
II. Zasady zaliczania zajęć z wychowania fizycznego:  
1. Podstawą uzyskania zaliczenia z wychowania fizycznego 
jest:  
- odpowiednia frekwencja (patrz. punkt III regulaminu), 
- aktywne uczestnictwo w zajęciach.  
2. Zaliczenie z wychowania fizycznego można uzyskać również poprzez:  
- przepisanie oceny dobrej lub wyższej uzyskanej w poprzednich latach w UAM,  
- przepisanie oceny dobrej lub wyższej uzyskanej w poprzednich latach na innej uczelni wyższej 
państwowej, 
- poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach sekcji sportowych KU AZS UAM i reprezentowanie 
uczelni w rozgrywkach akademickich,  
- w przypadku długotrwałego zwolnienia student zobowiązany jest do poinformowania o tym swojego 
prowadzącego, który kieruje go na zajęcia teoretyczne, gdzie na specjalnym druku (do pobrania  
na stronie Studium) zbiera obecności z tych zajęć, po czym zgłasza się z tym do swojego nauczyciela. 
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3. Odrabianie zajęć:  
- nieobecność na zajęciach należy odrobić w terminie 2 tygodni po nieobecności, po konsultacji z 
prowadzącym (e-mail, MS Teams)  
- student ma możliwość odrobienia nieobecności tylko u swojego prowadzącego /lub dopuszcza się 
odrobienie zajęć u innego nauczyciela SWFiS za jego zgodą/, 
- student może odrobić tylko jedne zajęcia 1 raz w tygodniu,  
- student może odrobić zajęcia aktywnie uczestnicząc w zawodach sportowych lub przy ich organizacji 
/po wcześniejszym zgłoszeniu u zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych - kperz@amu.edu.pl 
(mgr Karolina Perz).  
4. W szczególnych przypadkach zaliczenia przedmiotu odbywają się zgodnie z wewnętrznymi 
regulaminami poszczególnych dyscyplin sportu. 
III. Kryterium frekwencyjne dot. zaliczenia przedmiotu  
Ocena bardzo dobra (5) - 1 nieobecność, 
Ocena dobra (4) - 2 nieobecności, 
Ocena dostateczna (3) - 3 nieobecności,  
W przypadku 4 nieobecności - BEZWZGLĘDNY BRAK ZALICZENIA PRZEDMIOTU. 
 
 
W roku akademickim 2020-2021 nie obowiązują zwolnienia lekarskie. Studenci posiadający zwolnienia 
lekarskie (druk do pobrania ze strony www.swfis.amu.edu.pl) biorą udział w zajęciach pt. „Teoretyczne 

podstawy prozdrowotnego trybu życia”. 

 
Szczegółowe informacje udzielane są przez sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
UAM (tel. 61 829 64 01, tel. 61 829 64 02, e-mail: swfis@amu.edu.pl) od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8.00-14.00. 
 
Druki, plany zajęć oraz kontakty do pracowników SWFiS dostępne są na stronie internetowej:  
www.swfis.amu.edu.pl. 
 
 
 
 
 

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM 
 

dr Mateusz Witkowski  
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